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SKŻ Classic Cup 2006
s/y RODŁO
Idea regat
Studencki
Klub
Żeglarski
Politechniki
Warszawskiej po raz drugi zorganizował we
wrześniu
2006
morskie
regaty
jachtów
dwumasztowych. W roku ubiegłym były to regaty
jachtów klasy Opal ale w tym roku poszerzono
grupę startujących o inne jachty dwumasztowe.
Ideą regat SKŻ Classic Cup 2006 jest rywalizacja
jachtów na pełnomorskiej trasie, bez stosowania
elektronicznych urządzeń nawigacyjnych (GPS,
radar, elektroniczny log, echosonda, wiatromierz,
w czasie regat okazało się, że telefony
komórkowe też powinny być zabronione jako, że
po włączeniu logują się do sieci sugerując w
pobliżu jakiego kraju się znajdujemy :). Ze względu na amatorski i rekreacyjny charakter
regat, do startu zaproszono dwumasztowe jachty z załogami gotowymi przyjąć zasadę fair
play jako podstawową formułę ich organizacji. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był
puchar ufundowany przez Komandora Studenckiego Klubu Żeglarskiego Politechniki
Warszawskiej.
Tegoroczna edycja regat
odbyła
się
na trasie:
Gdynia - Hel - Nekso na
duńskiej wyspie Bornholm
- szwecka wyspa Utklippan - Gdynia. Do klasyfikacji wzięto pod uwagę trzy etapy: Gdynia Hel, Hel - Nekso oraz Nekso - Utklippan. Czwarty etap Utklippan - Gdynia został przerwany
w okolicach Rozewia. Jachty włączyły się do akcji poszukiwawaczej prowadzonej przez
statek SARu Bryza z Władysławowa. Akcja została rozpoczęta po zauważeniu, przez
uczestników naszych regat, trzech czerwonych rakiet odpalonych w okolicach polskiego
brzegu. Akcja poszukiwawcza trwała 6 godzin ale na szczęście (czy niestety) poszukiwania
nie dały żadnych rezultatów. Fałszywy alarm, czyjś głupi dowcip? Miejmy nadzieje, że tak.

Uczestnicy regat
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Klasyfikacja generalna (po przelicznikach) tegorocznej edycji regat:
1. s/y Gwarek - kapitan Sławomir Rudnicki
2. s/y Farurej - kapitan Krzysztof Bieńkowski
3. s/y Mokotów - kapitan Zuzanna Łopieńska ...:::cała załoga damska:::...
4. s/y Wars - kapitan Artur Krystosik
5. s/y Portowiec Gdański - kapitan Rafał Głogowski
6. s/y Rodło - kapitan Jan Kozarzewski
7. s/y Jagiellonia - kapitan Michał Kwaśny
8. s/y Politechnika - kapitan Darek Krzemiński
9. s/y Gerlach - kapitan Stanisław Dębicki - nie klasyfikowany
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Chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie jachty są z okolic Zatoki Gdańskiej - Gdańsk, Gdynia,
Puck. A co z zachodnią częścią wybrzeża?? Miejmy nadzieje, że w przyszłorocznej edycji
będzie jeszcze więcej jednostek i pojawią się jakieś jachty ze Szczecina, Świnoujścia czy
Trzebierzy. Do zobaczenia za rok!

Kilka zdjęć
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